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1. Valg af dirigent 
Heidi Meldgaard 
 
Søren Werther mener at indkaldelse ikke er kommet rettidigt og kalder 
Generalforsamlingen (GF) for ugyldig. Christian Raavig giver svar med datoer for 
udsendelse af dagsorden mm. GF stemmer med 30 stemmer for, at GF er lovligt indkaldt. 
3 stemmer imod. 
Søren stiller spørgsmålstegn til eksklusionssag vedr. Micael Lønstrup – Christian fortæller 
begrundelse for eksklusion fra NHF. Lars Skov henviser til § 4 stk. 4. Claus Rix foreslår at 
vi opdaterer vedtægterne vedr. eksklusion. 

2. Valg af stemmetællere, mindst 2 
Jan Dahl Sørensen + Thomas Thomsen 

3. Formandens beretning 
Dette foreningsår startede som ingen andre, en generalforsamling dikteret i rammerne af 
Corona. En generalforsamling som vi ikke har set magen til i mange år. Da vi stod som 
den nye bestyrelse stod vi også med et stort behov for at skabe en ny struktur og sætte 
nye rammer for hvad NHF er og hvordan NHF er for medlemmer og som medlem. 
Udfordringerne viste sig også at være store overdragelse af nøgle positioner var ikke 
eksisterende og derfor tog vi også beslutningen om at nu skulle der laves struktur og 
ryddes op fra bunden. Ligeledes stod vi overfor en ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen 
som skulle søges på baggrund af tidligere år da corona situationen jo satte en stopper for 
diverse offentlige arrangementer. Det var første gang at jeg som formand skulle lave en 
sådan ansøgning, men heldigvis trådte tidligere bestyrelsesmedlemmer til og hjalp med 
sparring, gode råd og håndtering. Disse driftsstøttemidler har været et vigtigt element for 
NHF at ansøge om hvert år, jeg havde derfor også forventet at personer med viden på 
dette område og store ønsker om at ansøge om tildelingen af disse midler stod klar til at 
hjælpe. Dette viste sig dog ikke at være gældende, hvilket også gør at jeg som formand er 
ekstra stolt af at vi er lykkedes med dette i samarbejde med de (som nævnt) tidligere 
bestyrelsesmedlemmer og et kompetent revisionsselskab. 
 
I bestyrelsen satte vi os hurtigt nogle store men nødvendige målsætninger. 
- Vi ville implementere det nye medlemssystem 



- Vi ville digitalisere medlemskabet så medlemmerne nemmere kunne gøre brug af deres 
medlemsfordele 
- Vi ville begynde med digitale blad/artikel udgivelser 
- Vi ville begynde med Podcast/video og generelt online indhold   
- Vi ville udbygge og stadfæste samarbejdsaftalerne 
- Vi ville indgå i formidlingsprojekter og naturbevarelsesprojekter 
- Vi ville genetablere digital bogføring / økonomistyring 
- Vi ville sætte gang i interessegrupperne 
- Vi ville sætte gang i ”NHF som formidlingsinstitution” – hvad er rammerne for moderne 
formidling 
- Vi ville være tilstede på online-platforme, herunder Instagram, Facebook og Youtube. 

 

Det er med stolthed i stemmen at jeg som formand kan berette om at alle punkter er 
lykkes. Det er ikke alle der er implementeret eller finpudset, men alle ovenstående punkter 
er punkter vi aktivt har arbejdet med, har afsluttet eller stadig arbejder med. Derfor skal der 
lyde en stor tak til den siddende bestyrelse, suppleanter og frivillige der har taget ansvar 
og valgt at dele deres kompetencer med os alle sammen. 

Derfor ærgre det mig også ekstremt meget når vi endnu engang skal opleve en skarp og 
lukket kritik der afsendes som krav til bestyrelsen med krav til indflydelse på driften og krav 
til hvordan foreningen skal ledes. Derfor vælger jeg også her åbent at sige, det skal 
simpelthen stoppe hvis vi som forening skal kunne eksistere og gå en fremtid i møde hvor 
vi kan blive hørt i politiske situationer. En forening i splid spilder resurser og tid på at 
diskutere indbyrdes frem for at stå frem udbygge medlemsantallet og de falder vi kan gøre 
os gældende på. Alle medlemmer har en demokratisk ret i en forening, denne ret lader sig 
udmønte på generalforsamlingen. På generalforsamlingen sætter medlemmerne rammen 
for hvem de mener der kan drifte, udvikle og styre foreningen. Dialog, kritik og debat er 
altid velkommen fra alle medlemmer – men, styring/ledelse og beslutningstagen i forhold til 
driften ligger alene hos bestyrelsen i dagligdagen og årligt hos generalforsamlingen.  Har 
man ønsker om daglig indflydelse og drift kan man på linje med alle andre medlemmer 
meddele sit kandidatur til bestyrelsen eller formandsposten. En bestyrelse har brug for to 
ting, tillid og frivillige kræfter. På trods af at vi alle ønsker en professioneldrevet stor 
forening så er vi det ikke, vi er en frivilligforening hvor alle aktive parter prioritere 
foreningen over meget andet i livet. Derfor er det ikke kun tidskrævende og ærgerligt at 
skulle bruge kræfter på at debattere sysninger og holdninger til en lang række områder 
men det er også demotiverende og kvælende for en bestyrelse som vitterligt putter al den 
fritid ind i foreningen de kan. 

Vi er ikke færdige med vores arbejde langt fra, derfor er det også min bøn til alle 
medlemmer af foreningen, gør jeres stemme gældende til generalforsamlingen. Gør jeres 
medlemskab gældende, men respekter også den demokratiske proces og hvordan denne 
udmønter sig når dagen er omme. Vær kritiske, stil krav, tilkendegiv jeres meninger og 
holdninger. Men respekter at en gruppe mennesker har gjort et aktiv valg til en post til 
bestyrelsen og derved også påtager sig ledelsen af foreningen. Er du ikke enig i hvordan 
bestyrelsen drifter foreningen så stil dig frem og tag ansvar eller find personer der kan og 



vil, men utidig indblanding i driften af foreningen kan og skal ikke accepteres. 
 
Må vi alle få en god og konstruktiv dag med fokus på foreningens fremtid og hvem der er 
positive bidragsydere til denne. 
 

På vegne af bestyrelsen 
 
Formand 
Nordisk Herpetologisk Forening 
Christian Raavig 

Søren Werther stiller spørgsmål til tegningslisten 
Lisa svarer at Christian og Lisa har adgang til midlerne jævnfør vedtægterne § 8. 
Beretningen godkendes (30 stemmer for at godkende – 1 stemmer imod) 

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse 
 
Nedenstående er alle vendt med ekstern revisor Helle Lorenzen fra EY der har givet NHF 
bestyrelsen medhold i at vi ikke har overtrådt nogle vedtægter – Helle gør dog 
opmærksom på at NHF’s vedtægter er noget svage i formuleringerne. 

1:  regnskabs periode 

Stor uenighed omkring dette med intern revisor der mente regnskabet 19/20 skulle 
forlænges til at gælde resten af 2020 dvs. = 19 md. 

Regnskabet 19/20 blev fremlagt og godkendt som et afsluttet regnskab på GF 2020 og vi 
har derfor et regnskab på 7 md. gældende fra maj til dec. 2020. 

En af grundende til at revisor ønskede forlænget regnskab var for at vi kunne få mere i 
støtte – jeg har talt med slots-og kulturstyrelsen og hvis vi fremsender et regnskab på over 
12 md. (I NHF’s tilfælde 19md.) vil dette bliver nedjusteret via en formel så det matcher et 
12 md. regnskab. Der kan selvfølgelig være noget omkring det mindre regnskab på 7 md., 
men på nuværende tidspunkt ved slots-og kulturstyrelsen ikke hvordan og hvornår og på 
hvilket grundlag der skal søges .. vi kan stadig bruge 19/20 regnskab. 

2: medlemskab  

Vi besluttede i bestyrelsen at køre alle over på det nye rullende medlemsskab ”gratis” dvs. 
alle der var medlem 01.05.2020 og blev medlem i resten af 2020 er automatisk blevet kørt 
over på et 200 kr. medlemskab der gælder resten af 2021 (derved har man fået op til et 
halvt år ”gratis”). 

I forbindelse med ovenstående blev/bliver alle oprettet på vores hjemmeside (HUSK vi 
skal bruge mailadresser) og køre fremadrettet et rullende medlemskab dvs. man nu har 1 
fuldt år fra den dag man melder sig ind. 



Her er revisor uenig med bestyrelsen da han mener bestyrelsen med denne beslutning 
overtræder vedtægterne og heri også at det godkendte kontingent på 200 kr. først kunne 
træde i kraft efter næste GF. Her mener bestyrelse ikke vi har overtrådt vedtægterne. Det 
er ikke defineret i vedtægter hvornår vedtagelser på GF skal træde i kraft og derfor bør de 
træde ikraft så snart det er muligt – hvilket vi har løst med ovenstående forlængelse af 
medlemskab. Paragraf 5 stykke 8 – vi har ikke ændret i kontingent ved rullende 
medlemskab.  

Familie medlemsskaber bliver splittet ud til 2 single medlemsskaber 

3: tegner forening økonomisk / adgang til bank. 

Jf. vedtægterne der lyder således: 

Se paragraf 8 stykke 3 og 4 

A: bestyrelsen tolker som kasserer kan råde alene over midler – formand skal konfererer 
med kasseren inden brug af midler. Formand har på intet tidspunkt foretaget sig noget 
med foreningens midler uden kasserer har sagt OK. Derudover står der i vedtægterne at 
det er formanden og kasserer der tegner foreningen økonomisk. 

B: Danske Bank modtager efter hver GF en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og en 
kopi af vedtægterne – de har heller ikke stillet spørgsmål ved at der forefindes 2 hæve 
kort/adgang til foreningens midler – ergo læser de vedtægterne som bestyrelsen. 

C: revisor mener bestyrelsen har forbrudt sig på vedtægterne .. og truer med at melde 
NHF til Danske Bank og spærre NHF konti’s. 

Regnskabet for Maj til December 2020  

Først og fremmest er der blevet brugt rigtig meget tid på at få lagt regnskabet 19/20 ind i 
E-conomic’s. Til slut måtte jeg kaste håndklædet i ringen og bestyrelsen gav opbakning til 
at hente hjælp. Som de interne revisorer også gjorde opmærksom på til sidste GF var 
regnskabet simpelthen noget rodet. 

Den eksterne bogholder bogførte direkte efter bank udskrifterne og bortset fra Sjællands 
kontant kasse fik vi det hele til at stemme. 

Derefter kunne vi gå videre til Maj – December 2020 regnskabet.  

Blot nogle enkelte bemærkninger til regnskabet: 

Direkte omkostninger: konto 1326 og 1327 dækker over frokost til NHF medlemmer da vi 
var på besøg ved insektfarmen og frokost ved GF 2020.  

Salgs- og rejseomkostninger: 2771 kørsel andet er flytning af blade osv. fra tidligere 
kasserer. 

Administrations omk.: NHF har investeret i udstyr så det har været os muligt at afholde 
online foredrag, julemøde og podcast’s her i Covid-19 tiderne – og forventes også at blive 
brugt fremadrettet. 



Ekstra ord. Poster: vores årlige donering til Vissenbjerg Terrariet 

Kasse beh.: kassebeholdningen passer i fysisk form, men passede ikke i E-conomic’s og 
da vi manglede bilag for at få denne til at gå op valgte vi at ”nulle” kasse beh. også ligger 
vi ind igen i 2021 regnskabet. 

Status på 2021 regnskab og budget  

Da vi har forlænget alle medlemmer ind i 2021 har vi ikke fået så meget ind i 
medlemskontingent (endnu). 

100.000 til Formidling generelt – bla. andet formidlingsstande til messerne – 1 til hver 
landsdel – f.eks interaktive skærme – vi skal repræsentere hobbyen bedst muligt (med 
eller uden dyr). Format og tilbud endnu ikke på plads.  

Sponsorat på 5000,- fra Plantorama sendes videre til Løgfrø projekt i Nordjylland  

100.000 kr. hensættes til drift 2022 hvis der ikke kommer så mange gentegninger af 
medlemskab som forventet. 

Porto er gevaldig dyrt. Hver gang der sendes ud til medlemmer med posten koster det 
knap 10.000 kr.  

Revisor meddeler at de ikke har gennemgået regnskabet grundet forventning om at GF 
blev udsat – uagtet at regnskabet var leveret til dem i tide inden (revisorene har derfor 
desværre IKKE revideret regnskabet, hvilket naturligvis er utilfredsstillende). 
Revisor nævner at det korte regnskab kan give problemer vedr. driftsstøtte. 
Regnskabet er enstemmigt vedtaget. 
 
386 medlemmer dags dato. 
 

5. Indkomne forslag 

Ændringsforslag til vedtægterne – se bilag for vedtagne ændringer.  

6. Valg: 

A. Formand 
 
Christian Raavig blev genvalgt som formand. 

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Asbjørn Ejlersen - på valg – ønsker genvalg - Valgt 
Peter Jensen - på valg – ønsker genvalg - Valgt 
Claus Wandborg  (Ny kandidat) - Valgt 
Jan Grathwohl - på valg – ønsker genvalg – Trækker sit kandidatur 



Per Jørgensen (Ny kandidat) – mistillidsvotum til kandidatur fra Simon Bomholt – 
Mistillidsvotum vedtaget. (31 for – 1 imod og 2 blanke) 

C. Suppleanter 

Jan Dahl Sørensen – på valg – ønsker genvalg - Valgt 
Jan Grathwohl – opstiller på dagen - Valgt 

D. Revisorer 
 
Søren Werther - ønsker genvalg 
Helle Lorentzen – Ernst & Young – Foreningens eksterne revisor som koster 
foreningen ca. 2000,-/året for også at være intern revisor 

7. Eventuelt 
Opfordring fra Claus Rix til oprettelse af forum + køb/salg – fremfor Facebook, Instagram, 
YouTube. 
 
Opbakning til brug af forum i ”gammel” form. 
 
Opslagstavle på hjemmeside til kommunikation mellem medlemmer. 
 
Lisa oplyser omkring revisors roller i årets løb. Bestyrelsen oplyser om bekymringer vedr. 
revisorernes indblanding i driften. Der henstilles til at revisorerne holder sig til økonomi. 
 
Claus Rix foreslår at vi skriver i vedtægterne at eksklusion følger straffeattest (5 år). Dette 
skal der arbejdes med i forhold til arbejdsgruppe vedr. vedtægter. 
 
Simon Bomholt & Henrik Herold var til møde med DB – Simon Bomholt informerer omkring 
mødet 11. maj vedr. DB’s ide omkring indførelse af positivlister. Dialog er skabt – men 
uenighed vedr. negativliste kontra positivliste. 

  



Bilag – Vedtægtsændringer – punkt. 5. 

Tidligere Vedtagne Ændringer 
 

   
§ 1 § 1 

 

3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale 
interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte 
ønskes (se § 10). 

3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokale 
interessegrupper kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se 
§ 9) 

 

   

§ 4 § 4 
 

2. Indmeldelse kan kun ske ved henvendelse til 
hovedbestyrelsen. 

2a. Indmeldelse kan ske ved betaling af kontingent via 
foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til 
foreningens kasserer. 

 

 
2b. Medlemskab af Nordisk Herpetologisk Forening, løber 
fra kontingentbetaling er modtaget og 1 år frem. 

 

   

3b. Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt 
medlemskabet ikke fornyes ved at betale det 
aktuelle medlemskontingent senest en måned efter 
udsendt betalingspåmindelse/rykkerskrivelse i det 
nye medlemsår. 

3b. Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt 
medlemskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle 
medlemskontingent. 

 

   

NY 5. Ved en eksklusion skal medlemmet have en skriftlig redegørelse fra bestyrelsen indeholdende begrundelse 
og varighed for eksklusionen. Eksklusionen skal underskrives af et flertal af bestyrelsen. Medlemmet skal også 
oplyses om, hvornår medlemmet kan blive medlem igen. 

 

  

5. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner 
eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær 
indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes 
af generalforsamlingen for hovedafdelingen. 
Æresmedlemmer er kontingentfrie 

6. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller 
organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for 
NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af 
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 

   

§ 5 § 5 
 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et 
af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af 
bestyrelsen valgt tidspunkt i marts eller april 

 

   

3. Indkaldelse til generalforsamling skal være 
medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den 
fastsatte dato, således at forslag, som ønskes 
behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne 
på kandidater, som ønskes opstillet til 
bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen 
mindst 30 dage før afholdelsen af 
generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden 
og navne på kandidater skal ske på foreningens 
hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær 
post omdeling. 

3. Indkaldelse til generalforsamling skal være 
medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte 
dato, således at forslag, som ønskes behandlet under 
dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som 
ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres af 
bestyrelsen mindst 20 dage før afholdelsen af 
generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og 
navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside 
og i nyhedsbrev, sendt med e-mail eller ordinær 
postomdeling. 

 

 
  

   



5a. For at være stemmeberettiget på NNF’s 
generalforsamling skal medlemskontingent for 
indeværende medlemsår være betalt. 

5. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen 
skal medlemskontingent være betalt. 

 

 
  

   

   

   

   

   

9. Bestyrelsens eventuelle forslag til 
kontingentændring skal offentliggøres samtidig med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

9. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring, 
skal offentliggøres samtidig med det udsendte materiale 20 
dage før generalforsamlingen. 

 

   

10. Ændringer i lovene kan vedtages på enhver 
generalforsamling; hertil kræves dog mindst 2/3dels 
stemmeflertal af de fremmødtes stemmer. 

10. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på enhver 
generalforsamling; Hertil kræves dog mindst 2/3dels 
stemmeflertal af de fremmødtes stemmer. 

 

   

   
§ 7 § 7 

 

  

  

11. I fald der på den angivne skæringsdato for 
opstilling af kandidater til bestyrelsen ikke er kommet 
tilstrækkeligt kandidater (jf. vedtægterne) gives der 
dispensation til, at manglende kandidater kan melde 
sig på Generalforsamlingen under følgende 
præmisser: 

11. I fald der på den angivne skæringsdato for opstilling af 
kandidater til bestyrelsen ikke er kommet tilstrækkeligt med 
kandidater (jf. vedtægterne), gives der dispensation til, at 
manglende kandidater kan melde sig på 
Generalforsamlingen under følgende præmisser: 

 

12. Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange 
årligt, udover ved formandens beretning på 
generalforsamlingen, at orientere foreningens 
medlemmer om status for, og forventninger til, 
bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via 
foreningens hjemmeside, via meddelelsesbladet 
eller direkte til medlemmerne med brev. 

12. Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, 
udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, 
at orientere foreningens medlemmer om status for, og 
forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan 
ske via foreningens hjemmeside, via e-mail eller direkte til 
medlemmerne med brev. 

 

 
  

13. En lokal afdelingsbestyrelse eller Interesse 
afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 4 
medlemmer og højst 7 medlemmer. Lokal 
Afdelingsbestyrelsen/ Interesse 
Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 medlemmer er til stede 

Udgår  

§ 8 § 8 
 

NY 2. Kontingentet dækker fra indmeldelsesdato og et år frem.  

2. Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 
måned efter udsendt 
betalingspåmindelse/rykkerskrivelse, ophører 
medlemskab automatisk. Medlemmer kan gen-
indtræde med deres gamle medlemsnummer, 
såfremt kontingentet efterfølgende betales og 
medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed. 

2. Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned 
efter betalingspåmindelse, ophører medlemskab 
automatisk. Medlemmer kan genindtræde med deres 
gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet 
efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i 
forbindelse hermed. 

 



4. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og 
kasseren. Af hensyn til driften bemyndiges kasseren 
til alene at råde over foreningens midler. 

4. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og 
kassereren. Af hensyn til driften bemyndiges både 
kasserer og formand til hver for sig at kunne råde over 
foreningens midler. 

 

§ 9 § 9 
 

1. En interessegruppe er en samling af medlemmer 
(mindst 5) med et fælles tilhørsforhold enten 
emnemæssigt eller geografisk. Den oprettes under 
NHF på medlemmernes eget initiativ, men skal 
endeligt godkendes af NHF’s hoved 
afdelingsbestyrelse. 

1. En interessegruppe er en samling af medlemmer 
(mindst 5) med et fælles tilhørsforhold enten emnemæssigt 
eller geografisk. Den oprettes under NHF på 
medlemmernes eget initiativ, men skal endeligt godkendes 
af NHF’s hovedbestyrelse. 

 

   
2. En interessegruppes virksomhed må ikke være i 
modstrid med § 2 i disse love. 

2. En interessegruppes virksomhed må ikke være i 
modstrid med § 2 i disse vedtægter. 

 

   
3. En interessegruppe skal udpege en talsmands, 
som er NHF’s kontaktperson til gruppen, og som 
over for hovedafdelingens bestyrelse er ansvarlig for 
gruppens aktiviteter. 

3. En interessegruppe skal udpege en talsmands, som er 
NHF’s kontaktperson til gruppen, og som over for 
hovedbestyrelse er ansvarlig for gruppens aktiviteter. 

 

   
4. Hovedafdelingens bestyrelse kan efter ansøgning 
tildele interessegrupper økonomiske midler. 

4. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning tildele 
interessegrupper økonomiske midler. 

 

   
5. Hovedafdelingens bestyrtelse kan opløse en 
interessegruppe, hvis dennes virksomhed er i 
modstrid med § 2 i NHF’s love, eller hvis gruppen 
handler åbenlyst illoyalt over for NHF’s generelle 
virke. 

5. Hovedbestyrtelsen kan opløse en interessegruppe, hvis 
dennes virksomhed er i modstrid med § 2 i NHF’s 
vedtægter, eller hvis gruppen handler åbenlyst illoyalt over 
for NHF’s generelle virke. 

 

 


